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CORONAVIRUS deSconfinament

imatge d’ahir de l’entrada al 
caP de guissona.

x. r. / Segre tàrrega
❘ LLEIDA ❘ Alcaldes de Lleida van 
criticar ahir que només el Pi-
rineu i Aran, una de les tres re-
gions sanitàries entre les que 
es divideixen les comarques 
de Lleida, passi a la fase 1 de 
la desescalada de l’estat d’alar-
ma i demanen que es tinguin 
en compte les especificitats del 
món rural, on l’índex de con-
tagis és inferior. Així, l’alcalde 
d’Almacelles, Josep Ibarz, va 
afirmar que la realitat de Barce-
lona “no pot ser la mateixa que 
la de Lleida ciutat”, que tampoc 

“té res a veure amb la dels po-
bles del pla de Lleida”. Ibarz va 
assegurar que “el més lògic” és 
deixar en mans de cada munici-
pi el desconfinament. El primer 
edil de Corbins, Jordi Verdú, va 
defensar adaptar la desescalada 
i va demanar tenir en compte les 
àrees bàsiques de salut. Per la 
seua part, l’alcalde de la Gran-
ja d’Escarp, Manel Solé, es va 
mostrar sorprès per la proposta 
de la Generalitat i va assegurar 
que “ser a la regió sanitària de 
Lleida ha condicionat el nostre 
desconfinament”. De la mateixa 

manera, l’alcalde dels Omells 
de na Gaia, Delfí Escoté, va dir 
que “estem aïllats, penso que 
fins i tot podríem tornar a obrir 
l’escola, que té sis alumnes”. El 
primer edil de Castellserà, Mar-
cel Pujol, va afirmar que “és un 
problema, hem de començar a 
moure l’economia local, especi-
alment en zones rurals”.

Per a l’alcalde de Preixana, 
Jaume Pané, “totes les me-
sures de prevenció són bones 
encara que no haurien de po-
sar al mateix sac Lleida ciutat 
i els pobles petits”. Per la seua 

Alcaldes critiquen que només una de les tres 
regions sanitàries de Lleida passi a la fase 1
Demanen tenir en compte el món rural, on l’índex de contagis és inferior || Els 77 municipis del Pirineu 
avançaran en el desconfinament, mentre que 147 del pla i 17 de la Catalunya central no ho faran

Índex EPG
z La Generalitat va proposar di-
mecres que només les regions 
sanitàries del Pirineu i Aran, 
Camp de Tarragona i Terres de 
l’Ebre passin a la fase 1 de la de-
sescalada. Ho va fer basant-se 
en l’índex EPG, que analitza la 
probabilitat d’un rebrot en una 
d’aquestes àrees. Té en compte 
la incidència acumulada de casos 
en els últims 14 dies per 100.000 
habitants, la mitjana de la taxa 
reproductiva efectiva, el nom-
bre de llits d’UCI o la mobilitat.

Regions sanitàries
z Les comarques de Lleida es re-
parteixen entre tres regions sani-
tàries. Els dos Pallars, Ribagorça, 
Alt Urgell, Aran i Cerdanya formen 
l’Alt Pirineu i Aran. L’àrea de Lleida 
la formen el Segrià, les Garrigues, 
Pla, Noguera, Urgell i 19 dels 21 
municipis de la Segarra. Per la se-
ua part, el Solsonès i Torà i Biosca 
s’inclouen a la Catalunya central.

Aragó insta a avançar a la 
fase 2 diverses comarques
❘ LLEIDA ❘ El Govern d’Aragó apos-
ta perquè diverses comarques 
passin directament a la fase 2 de 
la desescalada de l’estat d’alar-
ma dilluns i considera que és 
“una oportunitat” per al medi 
rural. L’executiu aragonès opta 
així per “anticipar la normalit-
zació de l’activitat” en aquestes 
zones i defensarà també en una 
negociació bilateral amb el mi-
nisteri de Sanitat que la unitat 
de referència sigui la comarca 
en lloc de la província, segons 
va informar l’Heraldo de Ara-
gón. En aquest sentit, el presi-

dent del Govern d’Aragó, Javier 
Lambán, va insistir que “una 
àmplia superfície del territori 
aragonès” es troba en disposi-
ció de passar a la fase 2 de la 
desescalada dilluns que ve, dia 
11 de maig.

Aquest pla contemplaria que 
el descofinament s’iniciés en la 
fase 1 a territoris com la Llitera, 
Saragossa, Osca o Terol, men-
tre que altres comarques com el 
Baix Cinca o la Ribagorça ara-
gonesa podrien constar entre les 
que opten a passar directament 
a la fase 2.

Salut contempla aplicar altres mesures 
en àmbits inferiors a la regió sanitària
redacció
❘ LLEIDA ❘ La consellera de Salut, 
Alba Vergés, va obrir ahir la 
porta a aplicar mesures de des-
confinament en territoris con-
crets. Així, Vergés va reiterar 
que això es farà si s’identifi-
quen comportaments diferents 
“tant en positiu com en nega-
tiu” en “àrees bàsiques de sa-
lut” o en agrupacions d’aques-
tes mateixes. Va defensar que 
en aquesta primera fase s’han 
emmarcat en unitats de terri-
tori més grans per les exigènci-
es marcades des del Govern a 

nivell de mobilitat i del risc de 
rebrot, un decisió que segons 
el seu parer “va més enllà de 
la salut”. Sobre la proposta de 
la Generalitat que només les 
regions sanitàries del Pirineu 
i Aran, Camp de Tarragona i 
Terres de l’Ebre passin aquest 
dilluns vinent a la fase 1 del 
pla desconfinament pel coro-
navirus, Vergés es va mostrar 
confiada que ho faran. “Estic 
convençudíssima que passa-
ran a la fase 1, és un pla prou 
prudent perquè no hi hagi cap 
problema.”

Val a recordar que serà el 
ministeri de Sanitat el que 
haurà de determinar quines 
regions o províncies avancen 
en la desescalada de l’estat 
d’alarma pel coronavirus. En 
aquest sentit, la portaveu del 
Govern, Meritxell Budó, va 
assegurar que desconeixen 
quan els informaran des de 
l’Executiu central sobre si les 
regions sanitàries proposades 
per la Generalitat passen de la 
fase 0 a la 1, i els va demanar 
“previsió” per preparar bé els 
ciutadans.
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Un establiment d’arties on ahir preparaven taules i cadires per obrir la terrassa el dilluns 11.

laura roDríguez

x. santesmasses

redacció
❘ lleiDa ❘ Els hotels del Pirineu 
no veuen viable obrir a partir 
de dilluns amb l’entrada de les 
comarques de muntanya i Aran 
a la fase 1 de desconfinament, 
mentre que només les terrasses 
estarien preparant la tornada 
a l’activitat. De fet, la Federa-
ció d’Hostaleria va assegurar 
ahir que no queda clar que els 
establiments hotelers puguin 
reobrir, ja que l’ordre publicada 
diumenge passat no ho preveu 
i es van citar a pròximes con-
crecions del Govern central 
en cas que accepti la propos-
ta de la Generalitat. A la Val 
d’Aran, el Gremi d’Hostaleria 
descartava ahir al matí que re-
obrís cap hotel (és temporada 
baixa i s’anuncien nevades per 
dilluns), i sí que ho faran unes 
sis terrasses. 

Joan Simón, responsable de 
diversos establiments a la Seu 
d’Urgell, va assenyalar que pre-
paren la terrassa amb la meitat 
de capacitat pel requisit d’aug-
mentar les distàncies, malgrat 
que desconeixia si el Govern 
central acceptarà la proposta 
de Salut, que deixa les comar-
ques del pla i la Catalunya cen-
tral encara a la fase 0. En aquest 
sentit, restauradors del pla es 
van mostrar “perduts” ja que 
havien començat a preparar la 
reobertura (a les terrasses). 

Albert Marimon, del res-
taurant La Cava de Tàrrega, 
va dir que “només estem a dis-
set quilòmetres de Tarragona 
i allà podran obrir”. Va afegir 
que “farem el que les autori-
tats ens indiquin”. La Cava és 
un dels quatre restaurants que 
formen part del nou projecte de 
comandes en línia i a domicili 
RestaurantsTarrega.cat.

D’altra banda, el president 

Hotels del Pirineu veuen poc viable 
obrir i les terrasses es preparen
El turisme rural demana flexibilitat per poder acollir clients de Barcelona || Els 
hotelers insten a aclarir quins allotjaments podran obrir i en quines condicions

albert Marimon, del restaurant La cava de Tàrrega.

segre tàrrega

de la federació de cases rurals, 
Jaume Ramon, va demanar a 
la consellera Carme Chacón 
flexibilitzar els límits de la de-
sescalada per acollir clients de 
Barcelona, ja que si no és ai-
xí no els surt a compte obrir 
fins que es pugui viatjar entre 
províncies el mes de juny. Va 
defensar el turisme rural com 
el de més garanties al ser “poc 
massificat i natural”. 

Chacón va mantenir una re-
unió amb representants del sec-
tor a Lleida i els va avançar que 
preparen protocols per garan-
tir un funcionament segur del 
turisme davant del Covid-19. 
El sindicat Unió de Pagesos va 
demanar beneficis fiscals per a 
l’agroturisme.

banda, l’alcalde de Torà, Ma-
gí Coscollola, va apuntar que 
“no hi ha d’haver cap pressa per 
desconfinar”. Aquest municipi, 
juntament amb Biosca, malgrat 
formar part de la Segarra, s’in-
clou a la regió de la Catalunya 
central, que tampoc es preveu 
que passi a la fase 1. En aquest 
sentit, l’alcalde de Sant Guim 
de Freixenet, Francesc Lluch, 
va assegurar que l’hospital de 
referència per a gran part de 
la població de la Segarra és el 
d’Igualada i va explicar que “to-
ca prudència, no vindrà d’una 
setmana més”.

S’ha d’assenyalar que la regió 
sanitària del Pirineu i Aran en-
globa els setanta-set municipis 
dels dos Pallars, Alta Ribagorça, 
Alt Urgell, Aran i Cerdanya. 
D’altra banda, 147 municipis 
del Segrià, Pla, Urgell, Segarra, 
les Garrigues i Noguera, que 
depenen de la regió sanitària 
de Lleida, i quinze del Solsonès 
i Torà i Biosca, a la zona de la 
Catalunya central, es mantin-
dran a la fase 0.
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